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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

Aarhus Universitetshospital, Hjertesygdomme 

Faglig specialist & brobygger inden for Hjerte MR scanning 

Dygtiggørelse inden for Hjerte MR scanning og styrkelse af 
samarbejdet med Regionshospitalerne omkring modaliteten. 
Hjerte MR scanning på AUH involverer flere grupper af højt 
specialiserede patienter. Der udredes patienter både på regionalt 
niveau samt lands- og landelsfunktioner. 
Funktionen varetages i dag af to overlæger og for at sikre 
robusthed i organisationen ønskes det at niveauet for ansøger 
løftes. 
For at sikre robusthed og øget faglig kompetence hos ansøger er 
følgende aftalt: 

• Ansøger koordinerer ugentlige interne faglige konferencer .
• Ansøger varetager til dels case baseret undervisning

internt i afdelingen.
• Ansøger fungerer som bindeled (brobygger) til

samarbejdende kardiologiske afdelinger i regionen og
sørger for optimere patientforløb med behov hjerte MR
scanning på tværs af regionens matrikler.

• Ansøger deltager i udarbejdelse af nationale retningslinjer
på området.

• Ansøger certificeres på europæisk niveau (level 1) .
• Ansøger deltager i forskningsaktivitet på lokale samt

nationale og internationale projekter.
Afdelingen søger for at skabe rammerne for at ovenstående er 
muligt at gennemføre. 
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B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 
B5. Organisering 

B6. Økonomi 

(Ansøger), (overlæger med nuværende ansvar for ovenstående),  
(ledende overlæge med ansvar for projekter) 
01.04.2022 - 31.12.2023 

(Ansøger) er fast tilknyttet hjerte MR funktionen på AUH og 
overlægerne  sørger for faglig og organisatorisk support til 
projektet. 

Afdelingen anbefaler at ansøger tildeles tillæg på 50.000 kr (Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige 
afd.læge 
Uddybende bemærkninger: 

C.2. Dato for forsøgets opstart
01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 31.12.2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 04.03.2022 

Afdelingslæge 

  

I
D, Aftalen er godkendt 

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




